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Premier Rządu RP

stanowisko

:

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Dzialkowców w Poznaniu
z dnia 28 października 2013r. w sprawie prac nad ustawą o ROD
Prezydium OZ PZD

w Poznaniu z niepokojem odbiera informacje o

braku

postępu w pracach nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Do uchwalenia

ustawy pozostało zaledwie 80 dni. Po 21 stycznia

ż0l4 r. bez nowej ustawy polscy

działkowcy pozostaną bęz ochrony prawnej, go oznacza dla większościutratę działki,
której poświęcali swoją pracę i pieniądze.

Upór Platformy Obywatelskiej

w

sprawie kontrowersyjnego artykułu 30
projektu ustawy możę zniweczyc cały dotychczasowy dorobek i spowodować, żę albo
ustawa nie wejdzie w życie w nakazanym przęzTrybunał Konstytucyjny terminie, albo
będzie narażona na zarzut niekonstytucyjności. Pozorne uwłaszczenie proponowane
przęz Platformę Obywatelską jest niesprawiedliwę, bo wyklucza z możliwości
uwłaszczenia większośćdziałkowców z ogrodów w dużych aglomeracjach miejskich,
czyniąc z nich ,,$orszą" kategorię działkowców. Zastrzeżenia zgłaszanę przęz ZŃiązek
Miast Polskich, a nawet przedstawicieli rządu i Skarbu Państwa nakazują z dużą

ostrożnościąpodchodzić do projektu. Dlatego przedstawiciele Komitetu Inicjatywy
Ustawodaw cze1 zaproponowal i przeniesienie problemu uwłaszczenia do odrębnego aktu

prawnego, który moźe być procedowany bez ograniczeń czasowych, Tymczasem na

chwilę obecną mamy sytuację, że proba utrzymania art. 30 w wersji przedstawionej
przez komisję nadzvlyczajną uczyni cały akt prawny niespojnym i wzajemnie
sprzecznym,

Stwierdzamy zcałą odpowiedzialnością, że nie ma już czasu na dalsze przetargi

w pracach nad ustawą. Czas poddać projekt ustawy 2 i 3 czyl,aniu a
następnie skierowaó go do Senatu RP i Prezydenta RP. Apelujemy o niezwłoczne
przystąpienie do dalszych prac i przyjęcie rozwiązania, które nie zagrozi bytowi

i

obstrukcję

ogrodów działkowych. Oczeku.iemy od partii rządzącej wypełnienia zobowiązania
danego przez Premiera RP i przewodrriczącego Klubu Parlamentarnęgo PO, że ustawa
wejdzie w zycie i będzie chroniła a nie dzieliłą działkowców!
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